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1. Opening en mededelingen

2. Openstaande punten RSGB3.0

a. DatumMogelijkOnvolledig, DatumMogelijkOnbekend
(BRP) en geen waarde

b. Huishouden in RSGB?

c. Overig gebouwd object en overig bouwwerk

d. Nevenlocaties in RSGB?

e. ….

3. Terugkoppeling metamodel

4. Vervolg RSGB3.0 

5. Rondvraag en sluiting
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• Toepassing DatumMogelijkOnvolledig
• Indien basisregistratie DatumMogelijkOnvolledig toepast, dan ook 

overnemen in de RSGB. Dit geldt voor NHR en ?BRWOZ?. Overige 
basisregistraties maken geen gebruik van DatumMogelijkOnvolledig voor 
zover relevant voor RSGB.

• Datum begingeldigheid buurt en datum einde geldigheid buurt krijgen ook 
het formaat Datum. Hoewel niet altijd precies bekend is wanneer buurten 
zijn vastgesteld. Maar hoe belangrijk is dat?

• Idem van toepassing voor datum begin geldigheid wijk en datum einde 
geldigheid wijk.

• Op veel plekken in het RSGB komen we  ‘Datum begin geldigheid’ en 
‘datum einde geldigheid tegen. Deze krijgen het formaat Datum tenzij een 
basisregistratie anders voorschrijft.

• Toepassing DatumMetOnzekerheid
• Datatype is geschrapt in het metamodel

• Komt niet voor in informatiemodellen

• Geen waarde met betekenis (bijvoorbeeld overlijdensdatum)

• Middels Tagged value ‘Mogelijk geen waarde’ (aanpassing metamodel)

• Overlijdensdatum heeft formaat DatumMogelijOnvolledig met Mogelijk 
geen waarde is Ja.

Agendapunt 2a
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• Huishouden in RSGB?
– Opname toen was het belang om generiek huishouden te benoemen 

binnen gemeente

– T.b.v. diverse doeleinden waaronder belastingheffing en CBS

– Niet opgenomen in GBA

– Geen signalen dat het niet gebruik wordt

Voorstel: Handhaven

Agendapunt 2b
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• OVERIG GEBOUWD OBJECT heeft als equivalent OVERIG 
BOUWWERK (BGT)
– Zijn in principe dezelfde objecten 

– De populatie Overig gebouwd object is dan ook een deelpopulatie van 
Overig Bouwwerk

– Maar een Overige Bouwwerk in de werkelijkheid kan in BGT /Imgeo
gelijktijdig zowel een plan object als een bestaand object zijn

oplossing?

Agendapunt 2c
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• Administratienummer

• ……..

• ………

Agendapunt 2e
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